
 

AM\1124069FI.docx  PE603.702v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

24.4.2017 A8-0153/43 

Tarkistus  43 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. panee merkille puhemiehen 

21. lokakuuta 2015 tekemän päätöksen, 

jolla hän pyrki siihen, että nimitykset 

parlamentin johtotehtäviin voitaisiin tehdä 

ilman muodollisia menettelyjä ja 

erityisesti ilman ehdotuspyyntöjä; toteaa, 

että kyseinen päätös ”ei vastannut 

sääntöjä” (hallinnon vastaus talousarvion 

valvontavaliokunnan toiseen kyselyyn); 

vaatii, että kyseinen puhemiehen päätös 

kumotaan virallisesti; 

34. pitää myönteisenä, että kaikissa 

parlamentin entisen puhemiehen 

kabinetissa tehdyissä henkilöstöä 

koskevissa päätöksissä noudatettiin 

parlamentin hallinnon neuvoja ja että 

kabinetti noudatti hallinnon suosituksia; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Tarkistus  44 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee merkille, että 15. joulukuuta 

2015 puhemies itse antoi hyväksynnän 

kabinettinsa henkilöstöä koskevalle 

rajaamattomalle erityiskorvaukselle, joka 

ylitti kabinettikuluihin varatut 

enimmäismäärät, vaikka tällaiset 

erityiskorvaukset eivät ole 
henkilöstösääntöjen määräysten mukaisia; 

nostaa jälleen esille kysymyksen siitä, 

oliko tämä hyväksyntä laillinen ja ovatko 

erityiskorvaukset päteviä; kehottaa 

harkitsemaan kyseisen päätöksen 

kumoamista; 

35. panee merkille, että parlamentin 

puhemiehen kabinetin henkilöstö 

sijoitetaan yleensä yhtä palkkaluokkaa 

ylemmäksi kuin heidän virkauransa 

edellyttäisi tunnustuksena ylimääräisistä 

velvoitteista ja velvollisuuksista ja että he 

ovat oikeutettuja kabinettikorvaukseen, 

jota maksetaan myös pääsihteerin ja 

apulaispääsihteerin kabinettien 

henkilöstölle; muistuttaa mieliin, että 

parlamentin entisen puhemiehen 

kabinetissa maksettiin korkeampia 

kabinettikorvauksia vain kahdelle 

henkilöstön jäsenelle, ”koska heitä ei 
henkilöstösääntöjen vuoksi voitu nostaa 

ylempään palkkaluokkaan” (hallinnon 

vastaus talousarvion valvontavaliokunnan 

toiseen kysymyssarjaan), ja kaikkia 

kabinetin työntekijöitä haluttiin kohdella 

tasavertaisesti; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Tarkistus  45 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

35 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 35 a. panee merkille, että parlamentin 

entisen puhemiehen joulukuussa 2015 

tekemät henkilöstöä koskevat päätökset 

oli ennen allekirjoittamista tarkastutettu 

hallinnossa ja havaittu parlamentin 

sääntelykehyksen mukaisiksi; pyytää 

pääsihteeriä vahvistamaan 

sääntöjenmukaisuuden; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Tarkistus  46 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. pitää valitettavana, että 

myöntäessään vastuuvapauden 

puhemiehelleen talousarvionsa 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 

parlamentti poisti viime hetkellä tärkeitä 

kohtia, joissa nostettiin esille 

lisäkysymyksiä puhemiehen poliittisesta 

toiminnasta ja rahoituksesta vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalien 

yhteydessä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Tarkistus  47 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. pitää valitettavana, että 

myöntäessään vastuuvapauden 

puhemiehelleen talousarvionsa 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 

parlamentti poisti viime hetkellä tärkeitä 

kohtia, joissa nostettiin esille 

lisäkysymyksiä puhemiehen poliittisesta 

toiminnasta ja rahoituksesta vuoden 2014 

Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä; 

38. toteaa, että parlamentti myönsi 

vastuuvapauden puhemiehelleen 

talousarvionsa toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2014 (äänin 

480 puolesta, 149 vastaan ja 16 tyhjää) ja 

poisti viime hetkellä tärkeitä kohtia, joissa 

nostettiin esille lisäkysymyksiä 

puhemiehen poliittisesta toiminnasta ja 

rahoituksesta vuoden 2014 Euroopan 

parlamentin vaalien yhteydessä saatuaan 

vastauksia ja selvityksiä sekä 

puhemieheltä että pääsihteeriltä; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Tarkistus  48 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

101 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 101 b. toteaa kuitenkin, että 

varainhoidon pääosaston 

matkajärjestelyistä vastaava yksikkö on 

vastuussa jäsenten ja henkilöstön 

ehdotettuja matkahintoja heidän 

parlamentaarisen toimintansa puitteissa 

koskevista neuvotteluista asianomaisten 

yritysten kanssa (lentoyhtiöt, junat, 

Thalys-suurnopeusjuna); panee merkille, 

että parlamentin matkatoimisto harkitsee 

sekä matkajärjestelyistä vastaavan 

yksikön neuvottelemia että yritysten 

itsensä asettamia hintoja ja valitsee aina 

edullisimman hinnan; toteaa myös, että 

matkatoimisto ehdottaa aina neljää eri 

hintaluokkaa (Business, Eco Flex, Eco 

and Low Cost, jos saatavana); toteaa, että 

matkustajien osallistamista koskevan 

hankkeen seurauksena 

matkajärjestelyistä vastaavan yksikön ja 

matkatoimiston välinen sisäinen yhteistyö 

on parantunut ja käyttäjien palvelu on 

henkilökohtaisempaa; kehottaa molempia 

jatkamaan tämän yhteistyön ja 

tarjottavien palvelujen laadun 

parantamista; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Tarkistus  49 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2016/2152(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

102 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. kehottaa matkatoimistoa 

pyrkimään tarjoamaan alhaisempia 

hintoja riippumatta siitä, mikä lentoyhtiö 

on kyseessä; pyytää matkatoimistoa 

ottamaan käyttöön palauteprosessin 

(käyttäjätyytyväisyyskyselyt) saadakseen 

selville, missä asioissa olisi mahdollista 

vielä edistyä; 

102. kehottaa matkajärjestelyistä 

vastaavaa yksikköä pyrkimään 

alhaisempien hintojen tarjoamiseen 
riippumatta siitä, mikä lentoyhtiö on 

kyseessä; pyytää matkajärjestelyistä 

vastaavaa yksikköä ottamaan yhdessä 

matkatoimiston kanssa käyttöön 

palauteprosessin 

(käyttäjätyytyväisyyskyselyt) saadakseen 

selville, missä asioissa olisi mahdollista 

vielä edistyä; 

Or. en 

 


